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Halvtid 
Jag hoppas dom flesta får lite lugnare veckor framöver och kan njuta av sommar och lite 
semester. Att vaccinering och smittspridningsnivåer gör att det finns möjligheter att umgås lite 
mer normalt. Här kommer en kort halvårssummering och lite information. 

Våren gick väldigt fort tycker jag, och har för mig inneburit en ny roll, nya arbetsuppgifter och 
intressanta utmaningar. Inom EN har det bland annat handlat om arbetet mot ett nytt IT-system, 
ändrade anvisningar, avtalsfrågor, ekonomi, bemanning, utbildningar/seminarier, 
eltermografering, elinstallationsarbete mm. Några av dessa områden berörs i detta nyhetsbrev. 

Och i bakgrunden sker hela tiden kärnan i verksamheten, alla elbesiktningar ni utför varje dag! 
Det känns väldigt kul att vara en del av nåt som engagerar så många och som bidrar till ökad 
brandsäkerhet. 

Personalfrågor 
Jag kommer fr o m 1 juli gå från en tillförordnad roll till formaliserat affärsområdesansvarig för 
Skadeprevention fastighet. Jag kommer lämna över mina andra åtaganden på 
Brandskyddsföreningen efter sommaren och kunna jobba på heltid med detta och därigenom få 
ett ännu större fokus och helhetsgrepp kring EN:s verksamhet. 

Vår el-expert Joakim Jonsson kommer även fortsatt ha ett utökat ansvar för teknikbevakning, 
auktorisationsfrågor mm. Han sitter även som sekreterare i EN-TU. 

Camilla Fagrell har precis slutat på kundsupport då hon fick en möjlighet att flytta till Tokyo! 
Hon har ersatts av en duktig tjej som heter Nilofar som gått parallellt under våren.  

Nytt inom kundsupport är även att vi har extern hjälp med enklare telefonsupport till 
försäkringstagarna. Det har vi gjort för att minska telefonköer, frigöra tid för intern personal till 
förbättrad kvalificerad support samt få en flexibel och jämnare bemanning som är bra i t ex 
semestertider. 

EN Seminariet 4 oktober och Grund 1 i september 
På vårens möte i Nämnden beslutades att EN seminariet den 4 oktober hålls digitalt, på samma 
sätt som förra året. Även om vaccinering går framåt så råder fortfarande stor osäkerhet kring hur 
Corona-läget är då, och hur olika företag och individer ställer sig till resande och ett sådant 
event. Att ca 300 personer ska kunna ses då känns osannolikt i nuläget. 

Program och inbjudan kommer efter sommaren, i god tid till seminariet. 

Däremot kommer årets enda Grundutbildning 1 hållas som vanligt för ett 10-tal deltagare under 
september. 
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EN:s objektregister och framtida IT-stöd 
Sedan ett antal år har det funnits planer på att byta ut IT-stödet för de tjänster som erbjuds inom 
Elektriska Nämnden, i syfte att bättre tillgodose befintliga och nya behov kopplat till 
elbesiktningsverksamheten.  

Planen nu är att dra igång utvecklingen av ett nytt system i höst. Preliminär start i oktober 
månad och tänkbar lansering av en första version någon gång under Q3 2022. Sen kommer 
vidareutveckling och underhåll ske löpande efter det. 

Besiktning = Elinstallationsarbete 
Några har haft frågor kopplat till utskicket till er besiktningsingenjörer som gör gällande att våra 
elbesiktningar nu betraktas som elinstallationsarbete och vad det ställer för krav på 
besiktningsföretaget. Detta då en besiktning enligt EN kan innehålla moment som klassas som 
elinstallationsarbete. 

Elsäkerhetsverket gör t ex bedömningen att när man tar bort en kapsling så ändrar man 
förutsättningarna och då är det ett elinstallationsarbete. I vissa moment kan det vid 
revisionsbesiktning förekomma att man lossar kapslingar och vi har därför att rätta oss efter 
Elsäkerhetslagen.  

Det handlar inte om elsäkerhet vid arbete utan elinstallationsarbete vilket är två olika saker. 

När ska detta genomföras? Så snart som möjligt är det korta svaret på den frågan. Lagen gäller 
redan och då förväntas ni uppfylla kraven vid en ev tillsyn från elsäkerhetsverket. 

Hoppas detta var svar på några av era funderingar. Detta har diskuterats vid ett flertal gånger 
under 2020 och 2021, belysts ur flera aspekter och från flera håll, i Tekniska utskottet, Nämnden 
och med representanter inom EN-BIF. Slutsatsen har ändå blivit densamma. 

Ändrade anvisningar 
Anvisningarna A103, T300 och F200 har ändrats under våren och publicerats nu under juni 
månad. Vänligen ta del av dessa här: 

https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/informationsmaterial/anvisningar/ 

• F200 har omgjorda bilagor för att förenkla bedömningen av när ett objekt är 
besiktningspliktigt.  

• T300 har några förtydliganden som alla BI:s förväntas ta del av.  
• A103 om auktorisation innehåller inga ändringsmarkeringar då strukturen i den har 

gjorts om för att öka läsbarhet och bättre följa processen inom auktorisationen. 
Noterbart tillägg är att kunskapskravet för nya besiktningsingenjörer har höjts när det 
gäller eltermografering samt att formuleringen kring oberoende har ändrats något för att 
passa med ovan nämnda förflyttning till att vara ett elinstallationsföretag. 

Slutligen - Ha en fortsatt riktigt bra sommar!! 
 

 

https://www.brandskyddsforeningen.se/elbesiktning/informationsmaterial/anvisningar/

	EN Nyhetsbrev nr 2 - 2021
	Halvtid
	Personalfrågor
	EN Seminariet 4 oktober och Grund 1 i september
	EN:s objektregister och framtida IT-stöd
	Besiktning = Elinstallationsarbete
	Ändrade anvisningar
	Slutligen - Ha en fortsatt riktigt bra sommar!!


